
Referat af bestyrelsesmøde i LOB den 18. november kl. 19  
  

Mødet blev afholdt hos Morten 

Deltager: Susanne, Morten, Ragna, Niels, Jette, Henrik, Annelise, John 

Afbud: Jacob, Tine 

Referent: John Møller Klausen 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra den 7. oktober 

  

 Det blev besluttet, at referat rundsendes til godkendelse og 

 godkendes, inden det lægges op på Lindeballe.dk. 

 

 Vi er ikke nået længere med hensyn til af få et tilskud til nye sangbøger. 

 Kronjylland sagde nej! 

  

2. Kort evaluering af:  
  
• Foredraget med Familie på Farten 
  
 Det blev til et underskud på 1350 kr., men ellers syntes vi, at det var et 

 godt arrangement med 48 betalende, så det kan vi godt gøre en anden 

 gang. 

 

 

• Spis - sammen og banko 
  
 En god aften, mange roste maden. 85 voksne og 6 børn. Det gav et 

 overskud på 12.000 kr. 

 Med forhold til gevinster, skal vi måske sætte niveauet lidt ned + måske 

 selv købe nogle gevinster. Det bliver et emne på de efterfølgende 

 møder. 

  

3. Planlægning af Sangaften den 22. november 
  
 26 tilmeldte. Vi mødes 1 time før (kl. 18.30) nogen i køkkenet og nogle 

 sætter borde og stole op. Ragna og Jette handler ind. 

 



4. Shelter. Opfølgning 
  
 Vi har fået et tilbud på ca. 10.000 kr. for at få flyttet/lavet ny bålplads. Vi 

 har besluttet, at vi ønsker en fast pris, inden vi tager endelig stilling. 

 Shelteret kommer på "ude liv" i nær fremtid. 

  
5. Årsprogram 2023 
   
 Fællesspisning: Der skal mere end 2 gange til, at sparke det i gang. Der 

 bliver opstart d. 20. marts. 2. gang d. 17. april og 3 gang d. 8. maj. 

 Vi vil gerne have en løbeseddel med rundt, når vi laver indkrævning af 

 medlemskontingent. 

  

 Klimavenlig mad bliver d. 16. januar. Der skal sendes indbydelse ud, og 

 hvis vi kan nå det, skal vi have det i årsprogrammet. 

  

 Fugletur med Ole Dalsgård d. 24. maj. Gerne almindelige fugle, gerne i 

 Lindeballeskoven eller et sted, han gerne vil. 

  

 Sankt hans d. 23. juni, en fredag. 

  

 Skulptur rundtur i Give med Hanne Boutrup fredag d. 25. august. 

 (Måske med afsluttende fællesspidsning) (Susanne spørger Hanne) 

  

 Sensommerfest d. 30. september. 

  

 Svampetur d. 14. oktober er på plads, vi mødes ved kirken kl. 13.30 - 

 15.30. Vi skal huske at få mødested i programmet. 

  

 Banko d. 3 november. 

  

 Jul i Lindeballe? 

  
6. Gennemgang af forslag til reviderede vedtægter 
  
 Tages på et nyt møde fredag d. 6. januar hos Susanne.  

  

  

  



7. Nyt fra udvalg og ansvarsområder 
  
 Niels fortalte om og fra Lokalrådet. Det blev taget til efterretning. 

 De kunne godt tænke sig at få nogle nye valgt ind. Der mangler snart 

 nye og unge kræfter. 

  
8. Næste møde 
  
 6. januar hos Susanne. 

  
9. Eventuelt 
  
 Der kom et forslag, om vi i borgerforeningen skulle købe en computer. 

 Det blev til et nej. 
 


